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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthallen – tirsdag den 27. oktober, kl. 16.00. 

 

1.0 Konstatering af fremmødte mødedeltagere 

SFS:   Kurt Petersen (KP) – formand, Jan Reinhold (JR) og Arne Christensen (AC). 

SBK:  Niels Mortensen (NM) – næstformand. 

Hallen: Halinspektør Boye Andersen (BA). 

Afbud:   Michael Hjort (MH) pga. arbejde. 

 

2. 0 Godkendelse af referat fra den 8. september 2015. 

Referatet blev godkendt uden kommentarer og underskrevet efterfølgende. 

 

3. 0 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenens punkt 4.1 og 4.2 blev slået sammen, og der blev tilføjet 2 nye punkter. 

 

4.0 Punkter til behandling: 

 

4.1 Vedligeholdelsesplan 2014 - 2018 

Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået, og der blev gjort status på de opgaver 

der er udført i ferieperioden. 

Spærrenet mod cafeteriet er opsat og efterfølgende justeret, som følge af en 

reklamation fra halinspektøren. 

Der mangler forsat svar fra Niels Lien vedrørende nye døre, samt løsningsforslag og 

tilbudspriser på maling eller udskiftning af hallens udvendige metalplader.  

Formanden følger op på henvendelsen til Fritid vedrørende optagelse af lån til nyt 

halgulv. 

  

4.2 Budgetopfølgning per 30. september 2015 

Balancen blev gennemgået af halinspektøren, der knyttede kommentarer til de 

enkelte hovedtal. Efter de første 9 måneder er der en positiv afvigelse, der 

medfører, at der bliver et overskud ved året udgang på ca. 100.000 kr.  

Der er et indestående på 569.328 kr. til dækning af udgifter de sidste 3 måneder 

af året, så det ser ret fornuftigt ud. 

 

4.3 Mødekalender 2016 

Mødekalenderen blev gennemgået og rettet et par steder, hvorefter den blev 

godkendt. 

Mødet den 24. november 2015 er aflyst, idet der ikke er tilstrækkeligt indhold. 

 

4.4 Opvaskemaskine 

Opvaskemaskinen i køkkenet skal udskiftes pga. alder – er 12 år gammel. 

En ny og tilsvarende maskine er på tilbud i øjeblikket og koster 34.200 kr., 

hvilket førte til en debat om køb af en mindre brugt opvaskemaskine. 

Halinspektøren og AC undersøger mulighederne for køb af en demomodel eller 

en opvaskemaskine, der kun har kørt i et mindre antal timer, ved to forskellige 

leverandører. 
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4.5 Ferielægning for hallen 

Halinspektøren ønskede en tilkendegivelse om, at han kunne udarbejde en ferieplan 

for 2015/2016 og 2016/2017, som skulle sendes til Fritid v/Christian Abildgaard. 

Formålet hermed er, at der kan indgås en aftale med Fritid om ferielukning af 

hallen, således at personalet ikke er bundet af at være til stede i visse perioder af 

året – svarende til Marievangsskolens ferieplan.  

Under dette punkt blev det også pointeret, at de to medarbejdere skal afvikle 

deres overarbejdspukkel, så hallen ikke skal udrede et større beløb eller mangle 

medarbejderne i en længere periode, når de går på efterløn/pension i 2017. 

 

5.0 Punkter til orientering: 

 

Formanden 

 

5.1 Ansøgning til bedømmelsesudvalget 

Bedømmelsesudvalget har den 7. oktober behandlet de fire ansøgninger der var 

indkommet rettidigt. De to ansøgninger opfyldte ikke kriterierne for tilskud, 

og de resterende to ansøgninger blev tilgodeset med 53.000 kr. til etablering af 

en parkour bane ved Sørbyhallen og 20.000 kr. til en handicaprampe ved 

indgangspartiet i Vesthallen. 

Med andre ord, så skal Vesthallen selv betale de resterende ca. 15.000 kr. for 

etablering af handicaprampen. 

Halinspektøren taler med leverandøren om, at beløbet også inkludere de 2 grønne 

områder på tegningen, så medarbejderne ikke skal belastes hermed. 

 

5.2 Udvidelse af parkeringsarealet 

Efter en rykker til Natur, Vej og Trafik v/Christian Schou Rasmussen fremkom 

der en mail med følgende tekst ”Ønsket vedrørende anlægsmidler til udvidelse 

af parkeringspladsen er desværre ikke blevet imødekommet”. 

Formanden har efterfølgende svaret herpå og givet udtryk for vores skuffelse. 

 

Halinspektøren 

 

5.3 Sortering af stabelstole og masonitplader 

 Hallens medarbejdere sorterer stabelstole og masonitplader løbende, når der er tid. 

Der kan blive behov for at supplere stabelstolene, såfremt disse ikke skal lejes ved 

større arrangementer.  

 Formanden undersøger, hvad en tilsvarende stol koster at leje ved Ringsted 

Festudlejning, så indkøb undgås.  

 

5.4 Indbrud i hallen – tyveri og hærværk 

 Der har været indbrud i hallen, hvor tyvene brød et ovenlysvindue op og fik adgang 

til køkkenet – her stjal de noget slik og nogle byttepenge, men ikke spiritus. 

 Halinspektøren kontakter leverandøren af alarmsystemet - for at finde ud af hvorfor 

tyverialarmen ikke virkerede.  

 

5.5 Nyt tag - reklamationssag 

 Som følge af den reklamationssag som tømrermester Niels Lien igangsatte, er alle 

bølgeeternitplader skiftet på den sydlige del af hallen og halvdelen af pladerne på 

den nordlige side af hallen – i alt 1.350 plader. 

En stor tak til Niels Lien for hans medvirken til, at vi har fået udskiftet alle disse 

plader uden omkostninger for hallen. 

I forbindelse med udskiftning af disse plader, så blev hallen gjort opmærksom på, 

at alle inddækninger ved ovenlysvinduerne skal udskiftes. 



Lej hallen og cafeteriet til sportsarrangementer og ved festlige lejligheder 
 

6.0 Opgaveoversigt 

6.1 Opgaveoversigten bliver udsendt sammen med referatet, så bestyrelses-

medlemmerne kan følge med i hvilke opgaver der løses, og måske mere vigtigt, 

de opgaver der ikke er udført, samt nye terminer herfor. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kurt Petersen 

Formand 

 

 

Referat er udsendt via mail den 2. november 2015 

 

 

 

 

 

Referatet fra den 27. oktober 2015 er godkendt den 15. januar 2016 

 

 

__________________________ 

Kurt Petersen / Formand 

 

__________________________     __________________________ 

     Jan Reinhold           Arne Christensen 

 

__________________________     _________________________ 

     Niels Mortensen          Michael Hjort 


